
Temat. Jezus mówi o Ojcu.

1. Przywitanie - Szczęść Boże.

2. Modlitwa piosenką „Gdy Pan Jezus był malutki”.
https://www.youtube.com/watch?v=w0aipESqLVc

3. Rozmowa
– Kto wchodzi w skład waszej rodziny?
– Kto w domu sprząta?
– Kto się z wami bawi?
– Kto naprawia różne sprzęty?
Każde z was ma rodzinę. Mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat opiekują się wami. Kochają was 
i dlatego się o was troszczą.

4. Czytanie Pisma Świętego
Jezus również miał rodzinę, tak jak my. Gdy miał 30 lat, opuścił dom rodzinny i zaczął 

wędrować ze swoimi uczniami. Pewnego dnia uczniowie poprosili Go, aby opowiedział im o 
swoim Ojcu. Chcieli także, aby ich nauczył, jak mogą z Nim rozmawiać, to znaczy modlić się.
 Posłuchajmy fragmentu Pisma Świętego. 

„Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do 
Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: 
«Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje 
królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień»”. (Łk 11,1-3)

5. Pytania do opowiadania:
– O co uczniowie poprosili Jezusa?
– Jak Jezus nauczył uczniów zwracać się do Boga?
– O co możemy prosić Boga Ojca?

 Jezus powiedział uczniom, że Bóg jest Jego Ojcem. Pozwolił uczniom zwracać się do Boga 
„Tato”. My także możemy do Boga mówić Ojcze, ale imię Boga należy wymawiać z szacunkiem. 
On stworzył cały świat i opiekuje się nami jak najlepszy tata. Cały czas patrzy na nas. Wie, jak się 
zachowujemy w domu i w przedszkolu. Boga Ojca możemy prosić o wszystko.

6. Nauka piosenki
Drogie dzieci, do Boga możemy mówić Ojcze. Jest piękna piosenka, w której tak się 

zwracamy do Boga. Nauczymy się jej śpiewać. 
Ojcze, ty kochasz mnie     D A h 
Nie dlatego, że jestem dobry,   G A
 Ale dlatego, że jestem dzieckiem,  G A Fis h 
Twoim dzieckiem. / x2    G A / D 
https://www.youtube.com/watch?v=NbTo8MfgVyM

7. Poznanie i wyjaśnienie modlitwy „Ojcze nasz”
Jezus nauczył swoich uczniów pięknej modlitwy, w której do Boga zwracamy się Ojcze. 
Posłuchajcie jej. 

https://www.youtube.com/watch?v=oWINYyh3GwI

https://www.youtube.com/watch?v=w0aipESqLVc
https://www.youtube.com/watch?v=oWINYyh3GwI
https://www.youtube.com/watch?v=NbTo8MfgVyM


W tej modlitwie chcemy powiedzieć Bogu, że jest naszym najlepszym tatą. Wychwalamy 
„święte imię Boga”. Prosimy, aby to, czego Bóg chce, było spełnione na ziemi tak jak w niebie. 
Prosimy też Boga, aby nigdy nie brakło nam chleba oraz aby kochający Bóg zachował nas od tego, 
co złe. 

8. Praca z obrazkiem

9. Zagadka
 ON DAŁ NAM ŻYCIE I O NAS DBA. 
W NIEBIE SWE MIESZKANIE MA.    (BÓG, BÓG OJCIEC)

10. Modlitwa  „Ojcze nasz”.
Uczymy dziecko modlitwy.


